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ABSTRAK 

 

Koperasi Serba Usaha Ikatan Pedagang Mie Bakso Nusantara merupakan koperasi yang melakukan peminjaman 

dana kepada anggota dan calon anggota yang membutuhkan, namun penilaian yang dilakukan dalam 

menentukan kelayakan pinjaman masih bersifat subjektif yaitu hanya memberikan keputusan layak atau tidak 

seorang peminjam diberikan pinjaman, tanpa memperhitungkan persentase nilai kelayakan calon penerima 

pinjaman. Oleh karena itu perlu adanya sebuah sistem pendukung keputusan penentuan hasil kelayakan yang 

dapat membantu pihak koperasi dalam pemberian keputusan agar tepat sasaran, adapun untuk membangun 

sistem ini dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari koperasi, merancang kebutuhan sistem, 

implementasi sistem  dengan metode SAW (Simple additive weighting) dengan kriteria nilai jaminan, karakter, 

penghasilan, tanggungan keluarga dan jangka waktu pinjaman, pengujian sistem menggunakan blackbox. Hasil 

dari sistem adalah hasil perhitungan dari bobot kriteria dengan perangkingan nilai akhir serta keterangan layak 

atau tidak layak berdasarkan batas nilai kelayakan yang sudah ditentukkan. Sistem pendukung keputusan ini 

mempunyai keakuratan 86% dari 51 data.  

Kata kunci: Sistem pendukung keputusan, SAW (Simple Additive Weighting), Pinjaman koperasi. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi merupakan usaha yang banyak melakukan transaksi administrasi, maka  komputerisasi dalam 

bidang administrasi sangatlah penting guna menunjang kelancaran seluruh transaksi yang dilakukan oleh koperasi, 

sehingga dapat memberikan pelayanan transaksi dengan cepat, tepat dan akurat. KSU IPBN adalah Koperasi Serba 

Usaha Ikatan Pedagang Mie Bakso Nusantara yang merupakan suatu koperasi simpan pinjam di Jalan Raya 

Sidoharjo - Wonogiri Km.19, Sidoharjo, Wonogiri. Koperasi ini berdiri atas dasar tujuan memberikan pelayan 

yang prima kepada segenap anggota, calon anggota, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam upaya 

membentuk usaha mandiri. masalah yang terjadi pada KSU IPBN adalah kehadiran pimpinan koperasi yang sering 

tidak ada di koperasi karyawan/manager harus kerumah pemimpin, sehingga pengajuan pinjaman yang ada di 

koperasi menumpuk dan tidak dapat segera di tentukan hasil kelayakan pinjaman.  Selain itu masalah yang juga 

terjadi di koperasi adalah penilaian yang dilakukan pimpinan dalam menentukan kelayakan pinjaman masih 

bersifat subyektif yaitu hanya memberikan keputusan layak atau tidak seorang peminjam diberikan pinjaman, 

tanpa memperhitungkan persentase nilai kelayakan pinjaman tersebut. Penilaian yang bersifat subyektif tersebut 

juga dikarenakan kesulitan pemimpin dalam menghitung persentase kelayakan pinjaman. Kesalahan penilaian ini 

mengakibatkan beberapa peminjam menunggak pembayaran angsuran melebihi jatuh tempo. Oleh karena itu perlu 

adanya sebuah sistem pendukung keputusan penentuan hasil kelayakan yang dapat membantu pimpinan koperasi 

dalam menentukan hasil kelayakan pinjaman, dimana proses penentuan kelayakan pinjaman ini akan berpengaruh 

pada hasil perhitungan keanggotaan koperasi, peminjaman, penghasilan, angsuran, dan jaminan sebagai 

pelengkap syarat peminjaman. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode yang dapat menyeleksi kriteria - 

kriteria dalam menentukan kelayakan anggota untuk menerima pinjaman. Metode yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan ini yaitu simple additive weighting (SAW). 
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2. LANDASAN TEORI 

2.1. Pinjaman/Kredit 

Menurut Sutarno (2014), kata kredit berasal dari kata Romawi “credere” yaitu percaya. Dalam bahasa 

Belanda istilahnya Vertrouwen, dalam bahasa inggris Belive atau trust if confidence artinya sama yaitu percaya, 

kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak akan hidup 

dalam pergaulan bila tidak dipercaya oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang 

dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak berkianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya. 

Jika dalam hal perkreditan, kredit (dalam arti pinjaman uang) atau kredit barang hanya orang mendapat 

pinjaman uang dari kreditur lembaga keuangan. Orang yang mendapat uang dari bank adalah orang yang 

dipercaya, pinjaman dan mau untuk orang tersebut akan mampu mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya 

disertai imbalan bunga, menggunakan pinjaman sesuai tujuan. Orang yang tidak mampu mengembalikan 

pinjaman tanpa alasan yang dapat diterima atau karena menyalahgunakan pinjaman diluar tujuannya maka orang 

itu tidak untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Namun tidak mudah untuk mengetahui apakah orang yang 

mengajukan permohonan kredit atau membeli barang secara kredit itu adalah orang yang dapat dipercaya, apa 

kriterianya menentukan bahwa dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan instrumen 

analisa yang terkenal dengan the fives of credit yaitu watak, kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi. 

2.2 Metode Simple Additive Weighting 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah metode penjumlahan bobot dari kinerja setiap objek-

objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama pada semua kriteria yang dimiliki. Metode SAW 

memerlukan proses normalisasi matriks keputusan (x) ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua 

rating alternatif yang ada (Pratiwi, 2016). 

Metode SAW terdapat 2 atribut, yaitu kriteria keuntungan (benefit) dan kriteria biaya (cost).  

r𝑖𝑗={

𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥 𝑖 (𝑥𝑖𝑗)
 

𝑀𝑖𝑛 𝑖 (𝑥𝑖𝑗)

𝑥𝑖𝑗
  
       

Keterangan: 

r𝑖𝑗  = nilai rating kinerja ternormalisasi 

x𝑖𝑗  = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 

max 𝑖 x𝑖𝑗 = nilai terbesar dari setiap kriteria i 

min 𝑖 x𝑖𝑗      = nilai terkecil dari setiap kriteria i 

benefit  = jika nilai terbesar adalah terbaik 

cost  = jika nilai terkecil adalah terbaik 

di mana r𝑖𝑗 adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A𝑖 pada atribut C𝑗; i=1,2,...,m. Nilai preferensi 

untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai berikut: 

V𝑖 =∑ (𝑛
𝑘

)𝑊𝑗 𝑟𝑖𝑗
𝑛

𝑗=1
 

Keterangan: 

Vi = rangking untuk setiap alternatif 

wj = nilai bobot dari setiap kriteria 

rij = nilai rating kinerja ternormalisasi 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 

Pratiwi (2016), menjelaskan langkah-langkah penyelesaian penggunaan metode SAW, sebagai berikut: 

1.  Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C𝑖. 

Jika j adalah atribut keuntungan 

(benefit) 

 
Jika j adalah atribut biaya (cost) 



2.  Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 

3.  Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria C𝑖, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan 

persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga 

diperoleh matriks ternormalisasi R. 

4.  Hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R 

dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik A𝑖 sebagai 

solusi. 

2.3 Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Nofriansyah (2014),Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dibangun untuk mendukung 

solusi atas suatu masalah atau untuk suatu peluang. Aplikasi sistem pendukung keputusan digunakan untuk 

menentukan suatu keputusan. Aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan CBIS (Computer Basic 

Information System) yang fleksibel, interaktif dan dapat di adaptasi yang dikembangkan untuk mendukung solusi 

atas masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. 

2.4 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Fathansyah (2012), Data Flow Diagram (DFD) merupakan diagram yang menggunakan notasi-

notasi untuk menggambarkan arus data system secara logika.  DFD merupakan dokumentasi grafik yang 

menggunakan symbol penomoran didalam mengilustrasikan arus data yang saling berhubungan diantara 

pemrosesan data untuk diubah menjadi informasi. Table 2.1 menggambarkan symbol yang digunakan dalam 

DFD. 

Tabel 2.1 Data flow diagram 

No. Gambar Keterangan 

1 

 

Eksternal Entity (kesatuan luar) 

atau Boundary (batas sistem) 

2. 
 

Data Flow (arus data) 

3. 

 

Proses 

4. 

 

Data store 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek yang akan diteliti dalam aplikasi ini adalah kriteria dan bobot yang sudah dibuat oleh koperasi serba 

usaha ikatan pedagang mie bakso nusantara untuk anggota yang melakukan peminjaman. 

3.1 Metode Penelitian 

a. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan 

untuk membangun sebuah sistem kelayakan pemberian pinjaman untuk anggota. Pada tahap ini penulis 

melakukan wawancara kepada pemimpin atau manager KSU IPBN. 

b. Pengumpulan data primer 

Mengambil data dari obyek seperti buku daftar anggota, formulir permohonan pinjaman dan berkas syarat 

pinjaman. 

c. Pengolahan data 
Pengolahan data dilakukan setelah terkumpulnya data kemudian tahap – tahap yang dilakukan dalam 

pengolahan data dengan cara merangkum, setelah itu diklasifikasi dan yang terakhir di verifikasi.  

d. Analisis data 



Langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian mengaitkan antara data yang 

sudah terkumpul dari proses pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan data primer untuk membuat 

fungsional sistem seperti menu login, data diri peminjam, penilaian, dan laporan. 

3.2 Metode Perancangan Sistem 

Dalam pembuatan sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman ini membutuhkan pemodelan proses sistem, 

yaitu:  

1. Flowchart  

untuk menggambarkan alur sistem yang dibangun.  

 
Gambar 3.1 flowchart sistem 

2. Diagram konteks  

Sistem secara umum dapat digambarkan melalui diagram konteks (DFD level ke-0) yang direpresentasikan ke 

dalam satu lingkaran tunggal namun hasil representasi tersebut mampu menjelaskan sistem secara keseluruhan. 

Diagram konteks menjelaskan data apa saja yang bisa diakses oleh user dari sistem tersebut. Diagram konteks 

sistem yang dibangun dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 diagram konteks 

3. Diagram Alur Data (DAD) 

merupakan gambaran proses dari sistem yang meliputi login, input master data, proses, dan hasil/laporan. Di 

diagram ini dijelaskan secara rinci proses yang terjadi pada sistem yang akan dibuat, proses tersebut merupakan 

proses sebuah penyimpanan.  



 
Gambar 3.3 diagram alur data 

4. Desain Database 

 ini menggunakan beberapa tabel untuk menyimpan data. 

 

Gambar 3.4 relasi tabel database 

 

5. Desain Antarmuka 



Pada bagian ini terdapat beberapa tahap sebagai berikut: 

a. input sistem ini terdiri dari input data diri calon peminjam, input bobot kriteria yang sudah ditetapkan, 

input nilai batas kelayakan dan input data pengguna. 

b. Proses perhitungan bobot pada sistem ini menggunakan metode simple additive weighting. 

c. Output sistem berupa nilai dari jumlah perhitungan bobot, dan data diri calon peminjam. 

3.3 Implementasi Sistem 

Sistem ini akan diimplementasikan pada aplikasi berbasis desktop yang menggunakan perhitungan bobot 

dengan metode simple additive weighting(SAW) dan dibangun dengan menggunakan Delphi 10 dan penyimpanan 

data menggunakan database sql server. 

3.4 Pengujian Sistem 

Sistem ini dilakukan pengujian dengan pengujian blacbox testing. Blackbox testing merupakan pengujian 

yang hanya mengamati hasil eksekusi atau output sistem melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat 

lunak, bukan diterangkan detail proses yang ada di dalam sistem. Pengujian ini berusaha menemukan fungsi fungsi 

yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 

kesalahan kinerja, inisialisasi dan kesalahan terminasi yang ada di dalam sistem.  
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman delphi 2010 dan menggunakan metode untuk 

pembobotan dengan simple additive weighting (SAW) berdasarkan 5 kriteria yang ada pada koperasi serba usaha 

ikatan pedagang mie bakso nusantara yaitu nilai jaminan, karakter calon peminjam, penghasilan peminjam, 

tanggungan keluarga, dan jangka waktu yang diambil peminjam untuk melunasi pinjaman. 

4.1 Fitur-Fitur Sistem 

Fitur-fitur pada sistem ini diantara lain ada menu login, menu data anggota untuk menyimpan data anggota, menu 

data pengajuan untuk menyimpan data anggota yang mengajukan pinjaman, menu kriteria untuk menyimpan 

berdasarkan kriteria apa saja yang menjadi acuan penilaian sistem, menu batas kelayakan untuk menentukan batas 

minimal untuk menentukan hasil kelayakan, menu penilaian untuk memproses penilaian data pengajuan, dan 

menu hasil untuk melihat hasil penilaian. 

1. Menu login 

Menu login dirancang untuk masuk pada tampilan halaman utama sistem disaat user akan mengoperasikan 

sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman. Tampilan tersebut akan muncul setelah program dijalankan 

untuk masuk manu utama user harus memasukkan username dan password dahulu. menu login dapat dilihat 

pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 menu login 

2. Data Pengajuan 

Tampilan data pengajuan dirancang untuk menyimpan data pemohon pinjaman KSU IPBN yang nantikan akan 

dilakukan penilaian kelayakan pada proses selanjutnya. Tampilan data pengajuan dapat dilihat pada gambar 5.2 



 

Gambar 5.2 data pengajuan 

3. Menu kriteria 

Tampilan kriteria berisi kriteria-kriteria dari KSU IPBN, pada menu ini hanya bisa diakses oleh manager/admin 

untuk mengubah bobot kriteria. Pada menu kriteria kita hanya bisa mengubah bobot kriteria. tampilan menu 

kriteria dapat dilihat pada gambar 5.3 

 

Gambar 5.3 kriteria 

4. Menu batas kelayakan 

Menu batas kelayakan berisi nilai batas minimal untuk calon peminjam layak untuk menerima pinjaman dari KSU 

IPBN, pada menu batas kelayakan ini hanya bisa diakses oleh manager/admin jadi petugas tidak bisa mengakses 

menu ini, pada menu ini hanya untuk mengubah nilai batas kelayakan. Tampilan batas kelayakan dapat dilihat 

pada gambar 4.4. 



 
Gambar 4.4 Batas kelayakan 

5. Menu penilaian 

Tampilan penilaian menampilkan data pengajuan bersadarkan data yang belum memiliki hasil kelayakan/belum 

pernah di proses, setelah data muncul kemudian dilakukan proses perhitungan bobot yang diperoleh calon 

peminjam berdasarkan kriteria-kriteria yang ada pada KSU IPBN, dan menampilkan hasil layak atau tidak layak 

calon peminjam. Tampilan penilaian dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 penilaian 

6. Menu hasil 

Tampilan hasil berisi hasil penilaian kelayakan calon peminjam berdasarkan periode tanggal pengajuan, dan bisa 

dicetak. Tampilan hasil dapat dilihat pada gambar 4.6. 



 

Gambar 4.6 hasil 

Pada gambar 4.6 adalah hasil perhitungan, terdapat 2 data tidak layak karena berdasarkan bobot kriteria yang 

sudah ditentukan, pengajuan ini mendapat nilai akhir kurang dari batas kelayakan yaitu 60. 

4.2 Perbandingan Hasil Sistem  

Berdasarkan hasil penilaian pada sistem dari 51 data ada 7 data yang seharusnya layak namun menurut sistem 

pendukung keputusan yang dibangun, dengan batas minimal kelayakan 60 dan parameter kriteria-kriteria yang 

sudah ditentukan oleh pihak koperasi, adapun kriteria itu adalah nilai jaminan dengan bobot 25, kriteria karakter 

dengan bobot 30, kriteria penghasilan dengan bobot 15, kriteria tanggungan keluarga dengan bobot 15, dan kriteria 

jangka waktu dengan bobot 15, apabila hasil akhir penilaian memperoleh 60 dinyatakan layak, karena data diatas 

memiliki nilai kriteria yang rendah, sehingga kalah dengan nilai kriteria calon peminjam yang lain. Dan 

menghasilkan nilai yang rendah kurang dari batas minimal dinyatakan layak. maka dapat disimpulkan sistem yang 

dibangun ini memiliki tingkat keakuratan 86%. Hasil perbandingan sistem dapat dilihat pada gambar 4.7.  

 

Gambar 4.7 perbandingan sistem 

5. PENUTUP 
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5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penilitian tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Peneliti berhasil membangun sistem pendukung keputusan penerimaan pinjaman pada koperasi serba usaha 

ikatan pedagang mie bakso nusantara dengan metode simple additive weighting (SAW) dengan kriteria dan 

bobot kriteria yang sudah ditentukan pihak koperasi yang dapat mendukung pimpinan koperasi dalam 

menentukan pemberian pinjaman pada anggota agar tepat sasaran.  

2. berdasarkan hasil perbandingan sistem yang dibangun dengan sistem manual dari 51 data dari koperasi 

diperoleh keakuratan sistem pendukung keputusan penerimaan pinjaman ini sebesar 86%. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diajukan untuk pengembangan dan perbaikan sistem pendukung keputusan penerimaan 

pinjaman pada koperasi serba usaha ikatan pedagang mie bakso nusantara dengan metode simple additive 

weighting (SAW). Sebagai berikut: 

1. hasil sistem kurang tepat apabila untuk penilaian lokal/satu data karena kekurangan metode simple additive 

weighting (SAW), untuk kedepannya bisa dikembangkan dengan menggunakan metode lain. 

2. Subkriteria yang digunakan kurang banyak sebaiknya dalam pengembangan berikutnya lebih banyak pada 

setiap kriteria karena akan mempunyai nilai yang variasi sehingga nilai akhir yang didapat juga lebih bervariasi. 

3. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dikembangkan lagi dengan interface yang lebih baik dan 

menarik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Fathansyah (2012), Basis Data,  Yogyakarta: Graha Ilmu. 

[2] Nofriansyah, D. (2014), Konsep Data Mining Vs Sistem Pendukung Keputusan,  Yogyakarta: Deepublish. 

[3] Pratiwi, H. (2016), Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan,  Yogyakarta: Deepublish. 

 [4] Sutarno (2014), Aspek Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabeta. 

 

 

 

 

 


